
 
 

ПРОТОКОЛ №1 

засідання Ради з якості вищої освіти ІДГУ 

 

від 03.12.2019 р. 

  

Голова ради з якості: перший проректор, к. філол. н., доц. Кольцун Н.М.  

Секретар: Жембровська В.М. 

Присутні: 25 осіб (явочний список додається) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ  

 

1. Про результати участі ІДГУ у першому етапі проекту «Розвиток 

педагогічних факультетів та університетів у ХХІ ст.» (доповідач – 

В.В. Дроздов). 

2. Обговорення підсумків вхідного контролю якості базових знань студентів 

ОС «бакалавр» перших курсів денної форми навчання  2019-2020 н.р. 

(доповідач – С.В. Степаненко). 

3. Результати онлайн-анкетування «Викладач очима студентів» здобувачів 

вищої освіти  І-ІІІ курсів у 2018-2019 н.р. (доповідач – Г.А.Терзі). 

4. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: В.В. Дроздова інформацію щодо результатів участі ІДГУ у 

першому етапі проекту «Розвиток педагогічних факультетів та 

університетів у ХХІ ст.» (презентація доповіді додається) 

 

ВИСТУПИЛИ:  

- Н.М.Кольцун запропонувала розробити дисципліни вільного вибору з 

інклюзивної освіти та запровадити їх в освітній процес. 

- С.О.Рябушко проінформувала прохання здобувачів після виробничої 

практики  щодо розширення переліку дисциплін вільного вибору з 

інклюзивної освіти. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Взяти до відома інформацію В.В. Дроздова та ознайомити з нею 

науково-педагогічних працівників кафедр університету. 

2. Кафедрі педагогіки, дошкільної, початкової та спеціальної освіти 

розробити та запровадити в освітній процес дисципліни вільного 

вибору щодо роботи з дітьми, що мають мовні афазії. 

 



2.СЛУХАЛИ: С.В. Степаненко інформацію щодо підсумків вхідного 

контролю якості базових знань студентів ОС «бакалавр» перших курсів 

денної форми навчання  2019-2020 н.р. (презентація доповіді додається) 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Розглянути на засіданнях кафедр підсумки  вхідного контролю якості 

базових знань студентів ОС «бакалавр» перших курсів денної форми 

навчання  2019-2020 н.р. та звернути особливу увагу на різкі зміни 

щорічних результатів вхідного контролю. 

2. Розробити заходи щодо поліпшення знань здобувачів та якості 

викладання дисциплін кафедри. 

 

3. СЛУХАЛИ: Г.А.Терзі інформацію щодо результатів онлайн-анкетування 

«Викладач очима студентів» здобувачів вищої освіти  І-ІІІ курсів у 2018-

2019 н.р. (презентація доповіді додається). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Розглянути на засіданнях кафедр результати онлайн-анкетування 

«Викладач очима студентів» здобувачів вищої освіти  І-ІІІ курсів у 

2018-2019 н.р. та розробити заходи щодо поліпшення підготовки 

фахівців вищої освіти. 

 

Додатки:  

1) список учасників засідання на 1 с. в 1 пр.; 

2) презентація В.В. Дроздова в електронному вигляді з 14 слайдів; 

3) презентація С.В. Степаненко в електронному вигляді з 16 слайдів; 

4) презентація Г.А.Терзі в електронному вигляді з 18 слайдів. 

 

 

Голова ради:              к. філол. н., доц. Кольцун Н.М.  

 

Секретар:               Жембровська В.М 

http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/spysok-uchasnykiv-zasidannja.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/drozdov-rozvytok-pedfakultetiv-ta-universytetiv-v-20st.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/stepanenko-analiz-vhidnoho-kontrolju.pdf
http://idgu.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/terzi-vykladach-ochyma-studentiv.pdf

